
 

 

 نکات ایمنی در مورد چرخ گوشت
 

چرخ گوشت وسیله ای است که برای آسایش و رفاه بشر طراحی شده است ولی متاسفانه در کشور ما بر اثر 

دیگر بعضاً موجب بروز  بی احتیاطی و سهل انگاری والدین از یک طرف و کنجکاوی کودکان از طرف

 خسارات جبران ناپذیر جسمی نظیر قطع عضو کودک شده است.

در حقیقت قربانیان این وسیله رفاهی کودکان هستند که به خاطر عدم رعایت نکات ایمنی توسط والدین به 

ر خصوص مادران تا پایان عمر با معلولیت جسمی و عارضه روحی روبرو خواهند بود.هرچند خوشبختانه د

سالهای اخیر به لحاظ ارائه آموزشهای الزم به اقشار مختلف مردم آمار حوادث چرخ گوشت در شهر 

قائمشهر به حداقل رسیده است ، اما رعایت نکات ایمنی مشروحه زیر در مورد استفاده از چرخ گوشت 

 توصیه می گردد.

ده قرار نمی گیرد از دسترس بچه ها چرخ گوشت را چه به هنگام استفاده و چه در زمانی که مورد استفا  -1

 جداً دور نگه دارید و هنگام استفاده آن را در سطحی که قابل دسترسی برای بچه ها نباشد قرار دهید.
 

 (هیچگاه بچه ها را با چرخ گوشت ،هر چند کار فوری )جوابگویی به تلفن یا به صدا درآمدن زنگ منزل -2

 باشد تنها نگذارید.
 

وان یک دستگاه برقی می تواند ایجاد حادثه یا برق گرفتگی نماید لذا نکات ذیل باید چرخ گوشت به عن -3

 رعایت شود.

 الف(سیستم اتصال چرخ گوشت را به طور دوره ای بازدید کنید و از سالمت آنها اطمینان حاصل نمایید.

قط از یک پارچه ب( از شستشوی قسمتهای برقی چرخ به وسیله آب جداًخودداری کنید و براینظافت آن ف

 مرطوب استفاده نمایید.
 

از بکار بردن چرخ گوشت در حضور بچه ها خودداری کنید زیرا تجربه نشان داده است که اطفال به  -4

 علت کنجکاوی با یک حرکت ناگهانی و غیر منتظره دست را به داخل آن فرو می برند.

 

جب استقرار آن روی کابینت و عدم سانتی مترباشد مو 33چنانچه طول سیم چرخ گوشت حداکثر  -5

 استقرار آن در روی زمین خواهد شد.
 

چرخ گوشتی ایمن تر است که طول گلوی آن بیشتر و قطر گلوی آن کمتر باشد.با این وجود اگر باز  -6

 خدای ناخواسته حادثه به وقوع پیوسته توصیه می شود اقدامات زیر را انجام دهید:



 

 

 از پریز برق جدا کنید . الف( دو شاخه دستگاه را فوراً

از چرخ گوشت خارج گردید بالفاصله دست را از دو نقطه مچ و بازو برای   ب( اگر دستتان یا دست کودک

باالتر نگه دارید و   را از شانه ها  جلوگیری از خون ریزی محکم ببندید و روی زخم را پوشانده و دست

 مصدوم را فوراًبه پزشک یا بیمارستان برسانید

در صورتیکه دست شما یا کودک در چرخ گوشت گیر کرده و خروج آن امکان پذیر نیست کوچکترین  ج(

حرکتی به دست یا چرخ گوشت ندهیددر صورت الزام به حرکت،چرخ گوشت و دست مصدوم را بطور کلی 

به کمک  ،گروه نجات و امداد را 125با بستن و تکیه دادن به محلی ثابت نگه دارید و بالفاصله با تلفن 

 بخوانید.

 د( در صورت امکان برای سبک شدن چرخ ،قسمت موتور آن را به آرامی جدا کنید.

و(در صورت نزدیک بودن بیمارستان یا مراکز اورژانس همزمان با خبر کردن گروه نجات ، طفل را به مرکز 

 پزشکی برسانید و قبل از حرکت آدرس بیمارستان را به آتش نشانی اطالع دهید.


